So sánh tủ bếp gỗ công nghiệp và tủ bếp gỗ tự nhiên
Trên thị trường hiện nay tủ bếp gỗ công nghiệp và tủ bếp gỗ tự nhiên được khách hàng lựa chọn
khá nhiều. Nhưng để lựa chọn một trong hai sản phẩm này cũng là một vấn đề khó khăn, vậy hãy
cùng chúng tối đi so sánh giữa hai sản phẩm này.
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Ưu, nhược điểm của tủ bếp gỗ tự nhiên:
 Về độ bền của sản phẩm thì gỗ tự nhiên có độ bền cao hơn gỗ công nghiệp, ngoài ra gỗ tự
nhiên còn có giá trị sử dụng tăng theo thời gian.
 Về kiểu dáng thì tủ bếp gỗ tự nhiên có nhiều ưu điểm vượt trội hơn, với nhiều vân gỗ và
mỗi loại vân lại có kiểu dáng khác nhau. Bên cạnh đó tủ bếp gỗ tự nhiên có thể chạm
khắc với nhiều họa tiết hoa văn khác nhau tạo sự sang trọng cho căn phòng.
 Chống thấm nước thì gỗ tự nhiên có khả năng vượt trội hơn hẳn so với gỗ công nghiệp.
Gỗ tự nhiên qua quá trình sản xuất được sơn bả nên rất bền và chống thấm nước tốt nhất
hiện nay.Độ chắc chắn thì gỗ tự nhiên vẫn có nhiều điểm tốt hơn so với các loại sản phẩm
được làm từ gỗ công nghiệp.
 Gỗ tự nhiên còn có thể thiết kế với nhiều chi tiết phức tạp, tạo ra một tác phẩm nghệ thuật
độc đáo. Còn đối với gỗ công nghiệp thì hoàn toàn không thể làm được do gỗ được sản
xuất theo các tấm do đó khó có thể làm được.

 Tuy nhiên giá thành các sản phẩm tủ bếp gỗ tự nhiên khá cao và có hiện tượng cong vênh
nếu làm không cẩn thận.
Ưu, nhược điểm của tủ bếp gỗ công nghiệp:
 Tủ bếp gỗ công nghiệp có giá thành thấp hơn gỗ tự nhiên khá nhiều và có kiểu dáng
không hề thua kém gỗ tự nhiên.
 Không bị cong vênh theo thời gian do gỗ công nghiệp được sản xuất từ các loại gỗ dặm
hay các loại gỗ mỏng.
 Quy trình sản xuất hàng loạt, nhanh chóng không tốn quá nhiều thời gian, không mất
công gia công bề mặt gỗ.
 Tuy nhiên các sản phẩm gỗ công nghiệp dễ thấm nước do đó giá trị sử dụng không được
lâu dài.
 Độ bền không cao cũng như khó có thể thiết kế với nhiều họa tiết hoa văn phức tạp và
cầu kỳ.
Nhìn chung mỗi sản phẩm đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng của mình, rất khó có thể
lựa chọn. Nhưng theo nhu cầu hiện nay thì các sản phẩm tủ bếp gỗ tự nhiên bán chạy hơn so với
tủ bếp gỗ công nghiệp. Do đó bạn nên lựa chọn một sản phẩm phù hợp với giá trị sử dụng cũng
như kinh tế của gia đình bạn.

